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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล 

ภาควิชา  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

คณะแพทยศาสตร ์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที 1 ประจําปีการศึกษา 2556 

 
 

หมวดที 1 ข้อมูลทั วไป 

 

1. รหัสและชือรายวิชา 

พศก 501 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล 

 

2. จํานวนหน่วยกิต 

 3(3-0-6) 

 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มศว 

ประเภทรายวิชา  วิชาบังคับ 

 
4. อาจารย์ ผู ้ร ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู ้สอน 

อาจารย์ผู ้รับผิดชอบรายวิชา  ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม 

อาจารย์ผู ้สอน 
ลําดับท ี รายชือ สังกัดภาควิชา 

1.  ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ กายวิภาคศาสตร ์

2.  รศ.ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์ กายวิภาคศาสตร ์

3.  รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล พยาธิวิทยา 

4.  รศ.ดร.โกสุม จันทร์ศิร ิ ชีวเคมี 

5.  รศ.ดร.วาสนา สุขุมศิริชาต ิ ชีวเคมี 

6.  รศ.ดร.จันทนา เมฆสีประหลาด จุลชีววิทยา 

7.  รศ.ดร.ธีรพร  ชินชัย จุลชีววิทยา 

8.  ผศ.ดร.รุ้งตะวัน สุภาพผล    สรีรวิทยา 

9.  ผศ.ดร.บุษบา ปันยารชุน กายวิภาคศาสตร ์

10.  ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม ชีวเคมี 

11.  อ.ดร.นุจรี  ตัญจพัฒน์กุล ชีวเคมี 

12.  อ.ดร.กรรณิกา เสริมสุวิทยวงศ์ ชีวเคมี 

13.  อ.ดร.สิรินันท์ นิลวรางกูร ชีวเคมี 
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5. ภาคการศึกษา / ช ั นปีทีเรียน :  

ภาคการศึกษาที 1 นิสิตหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย ปีที 1 
 

6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ ้าม)ี 

ไม่ม ี
 

7. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ ้าม)ี 

ไม่ม ี

 
8. สถานทีเรียน 

      ชัน 1 ตึก 15 คณะแพทยศาสตร์  

 

9. วนัทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั งล่าสุด 

         10 พฤษภาคม 2556 

 

 
 

หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 

1. วัตถุประสงค์ (หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา 

1. เพือให้นิสิตทราบถึงภาพโดยรวมความสัมพันธ์ของเซลล์ ทีประกอบขึนเป็นเนือเยือและอวัยวะ 

รวมทงัทราบถึงโครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆ ภายในเซลล ์ การเจริญเติบโต การ

เปลียนแปลงและการตายของเซลล์ 

2. เพือให้นิสิตทราบถึงโครงสร้างและการทํางานระดับโมเลกุล และกลไกการทํางานต่างๆ ทีเกิดขึ น

ภายในเซลล์ เช่น กระบวนการเมทาบอลิซึม การสังเคราะห์ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ และโปรตีน การ

ควบคุมการแสดงอกของยีน เป็นต้น 

3. เพือให้นิสิตสามารถนําความรู้ทีได้ไปใช้เป็นพื นฐานในการวิเคราะห์ วิจัย ในห้องปฏิบัติการเพือ

ใช้ในการศึกษาค้นคว้าความก้าวหน้าทางวิชาการต่อไป  

4. เพือส่งเสริมให้นิสิตมีคุณธรรม จริยธรรม ความซือสัตย์และการตรงต่อเวลา    
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

.......-.................................................................................................................. 
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หมวดที 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

โครงสร้างและหน้าทีของเซลล ์ ความสัมพันธ์ระหว่างเซลล ์ การเจริญเติบโต การเปลียนแปลงและ

การตายของเซลล ์ การศึกษาระดับโมเลกุล สารชีวโมเลกุล กระบวนการเมทาบอลิซึมของชีวโมเลกุล การ

สังเคราะห์ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ และโปรตีน และการศึกษาเบื องต้นของการควบคุมการแสดงออกของยีน  

 

2. จํานวนชั วโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 45 ชั วโมง 

 

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 

ด้านที 1 

คุณธรรม

และ

จริยธรรม 

ด้านที 2 

ความรู ้

ด้านที 3 

ท ักษะทาง

ปัญญา 

ด ้านที 4 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ด้านที 5 

การ

วิเคราะห์เชิง

ต ัวเลข การ

สือสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

พศก  501  ชีววิทยาของ

เซลล์และโมเลกุล ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

4. จํานวนชั วโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่น ักศึกษาเป็นรายบุคคล 

         นิสิตสามารถนัดเวลาขอเข้าพบอาจารย์ได้ ตามวันเวลาทีสะดวกทังสองฝ่าย 
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หมวดที 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของน ักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ด ้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู ้

1. มีความรับผิดชอบในการเรียน 

(ซือสัตย์ ตรงต่อเวลา) 

 

 

 

 

- มีการสอนสอดแทรกในรายวิชา

ในการปลกูฝังหลักคุณธรรม

จริยธรรมให้แก่นิสิต 

- ปลูกฝังค่านิยมและปลูกจิตสํานึก 
   ความซือสัตยใ์ห้แก่นิสิต 

- สังเกตจากพฤติกรรมการ

แสดงออก และการตั งใจเรียน

ในชันเรียน  
- ประเมินการเข้าเรียนตรงเวลา  
- สังเกตจากพฤติกรรมการสอบ 

2. ความรู ้

ผลการเรียนรู้ด ้านความรู ้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู ้

1. มีความรู ้ความเข้าใจในเนื อหาและ

ทฤษฎีทีสําคัญของวิชา 

 

 

กําหนดเนื อหาสาระทสีําคัญ ใน

รูปแบบ : 
- การบรรยาย แลกเปลียนความ   

   คิดเห็น และอภิปรายร่วมกัน 

- การศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู ้

ด้วยตนเอง 

  
 

   - ประเมินผลสัมฤทธิ การ 
  เรยีนของนิสิตในรูปแบบ    
  การสอบ 
   - ประเมินผลจากการสังเกต

การมีส่วนร่วมและความสนใจ

ในการเรียน 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด ้านทักษะทางปัญญา กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู ้

1. สามารถนําความรูท้ังทางด้าน

ทฤษฎีและปฏิบัตมิาประยุกต์ใช้ในการ

วิเคราะห์ประเด็นปัญหา  

 

 

- สอนให้นิสิตรู ้จักคิดวิเคราะห์

บูรณาการความรู ้ ต่าง  ๆและ

สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีความรู ้

ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที

อาจารย์ตังคําถาม ถามนิสิตในชัน

เรียน 

 

ประเมินผลสัมฤทธิ การเรียนการ

ของนิสิตในการสอบ 

 

 

 

 

 



มคอ. 3 

คณะแพทยศาสตร ์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้า 5 

 

หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 

สัปดาห์ท ี

(วัน เดือน ปี) 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 

ชั วโมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอน 

สือทีใช ้ ผู ้สอน 

 

(17 มิ.ย. 56) 

Course orientation    

   An overview of cell and  

   molecular  biology: from  

   cell to system 

0.5 - บอกวัตถุประสงค์

และเนื อหา 

- บรรยายตามเนื อหา 

- นิสิตซักถามและ

อธิบายเพิมเติม 

- Power point 

- เอกสารประกอบ

คําสอน 

 

ผศ.ดร.วัลยา  

ธเนศพงศ์ธรรม 

1  

(17 มิ.ย. 56) 

1. Structure & function of cell  

 components 

2 - บอกวัตถุประสงค์

และเนื อหา 

- บรรยายตามเนื อหา 

- นิสิตซักถามและ

อธิบายเพิมเติม 

- Power point 

- เอกสารประกอบ

คําสอน 

 

รศ.ดร.วิภาว ี

อนุพันธ์พิศิษฐ์ 

1  

(17 มิ.ย. 56) 

2. Cell cycle and cell division 2 - บอกวัตถุประสงค์

และเนื อหา 

- บรรยายตามเนื อหา 

- นิสิตซักถามและ

อธิบายเพิมเติม 

- Power point 

- เอกสารประกอบ

คําสอน 

 

รศ.ดร.วิภาว ี

อนุพันธ์พิศิษฐ์ 

2 

(24 มิ.ย. 56) 

3. The tissue level of organization 2 - บอกวัตถุประสงค์

และเนื อหา 

- บรรยายตามเนื อหา 

- นิสิตซักถามและ

อธิบายเพิมเติม 

- Power point 

- เอกสารประกอบ

คําสอน 

 

ผศ.ดร.บุษบา ปันยารชุน 

2 

(24 มิ.ย. 56) 

SDL ครังที 1 3 -นิสิตศึกษาค้นคว้า

เพิมเติมด้วยตนเอง 

-สามารถปรึกษา

เพิมเติมกับอาจารย์

ผู ้สอนได้ 

  

3  

(1 ก.ค. 56) 

4. Carbohydrates 2 - บอกวัตถุประสงค์

และเนื อหา 

- บรรยายตามเนื อหา 

- นิสิตซักถามและ

อธิบายเพิมเติม 

- Power point 

- เอกสารประกอบ

คําสอน 

 

รศ.ดร.โกสุม จันทร์ศิริ 

3 

(1 ก.ค. 56) 

5. Amino acid and Protein 2 - บอกวัตถุประสงค์

และเนื อหา 

- บรรยายตามเนื อหา 

- นิสิตซักถามและ

อธิบายเพิมเติม 

 

- Power point 

- เอกสารประกอบ

คําสอน 

 

อ.ดร.สิรินันท์ นิลวรางกูร 

 

4 

(8 ก.ค. 56) 

6. Enzymes 2 - บอกวัตถุประสงค์

และเนื อหา 

- บรรยายตามเนื อหา 

- นิสิตซักถามและ

อธิบายเพิมเติม 

 

- Power point 

- เอกสารประกอบ

คําสอน 

 

ผศ.ดร.วัลยา  

ธเนศพงศ์ธรรม 
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สัปดาห์ท ี

(วัน เดือน ปี) 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 

ชั วโมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอน 

สือทีใช ้ ผู ้สอน 

4 

(8 ก.ค. 56) 

7. Lipids 2 - บอกวัตถุประสงค์

และเนื อหา 

- บรรยายตามเนื อหา 

- นิสิตซักถามและ

อธิบายเพิมเติม 

 

- Power point 

- เอกสารประกอบ

คําสอน 

 

ผศ.ดร.วัลยา  

ธเนศพงศ์ธรรม 

 

อ.ดร.กรรณิกา  

เสริมสุวิทยวงศ์ 

4 

(8 ก.ค. 56) 

8. Nucleic acids 2 - บอกวัตถุประสงค์

และเนื อหา 

- บรรยายตามเนื อหา 

- นิสิตซักถามและ

อธิบายเพิมเติม 

- Power point 

- เอกสารประกอบ

คําสอน 

 

อ.ดร.นุจรี  ตัญจพัฒน์กุล 

5 

(15 ก.ค. 56) 

FIRST EXAMINATION 3   Staff 

5 

(15 ก.ค. 56) 

SDLครังที 2 3 -นิสิตศึกษาค้นคว้า

เพิมเติมด้วยตนเอง 

-สามารถปรึกษา

เพิมเติมกับอาจารย์

ผู ้สอนได้ 

  

6 

(29 ก.ค. 56) 

9. Nucleic acid metabolism  2 - บอกวัตถุประสงค์

และเนื อหา 

- บรรยายตามเนือหา 

- นิสิตซักถามและ

อธิบายเพิมเติม 

- Power point 

- เอกสารประกอบ

คําสอน 

 

รศ.ดร.โกสุม จันทร์ศิริ 

 

6 

(29 ก.ค. 56) 

10. Carbohydrate metabolism 2 - บอกวัตถุประสงค์

และเนื อหา 

- บรรยายตามเนื อหา 

- นิสิตซักถามและ

อธิบายเพิมเติม 

 

- Power point 

- เอกสารประกอบ

คําสอน 

 

รศ.ดร.วาสนา  

สุขุมศิริชาติ 

7 

(5 ส.ค. 56) 

11. Lipid metabolism 2 - บอกวัตถุประสงค์

และเนื อหา 

- บรรยายตามเนื อหา 

- นิสิตซักถามและ

อธิบายเพิมเติม 

 

- Power point 

- เอกสารประกอบ

คําสอน 

 

อ.ดร.สิรินันท์ นิลวรางกูร 

7 

(5 ส.ค. 56) 

12. Amino acid metabolism 2 - บอกวตัถุประสงค์

และเนื อหา 

- บรรยายตามเนื อหา 

- นิสิตซักถามและ

อธิบายเพิมเติม 

 

- Power point 

- เอกสารประกอบ

คําสอน 

 

รศ.ดร.วาสนา  

สุขุมศิริชาติ 

8 

(19 ส.ค. 56) 

13. Metabolic interrelationship 2 - บอกวัตถุประสงค์

และเนื อหา 

- บรรยายตามเนื อหา 

- นิสิตซักถามและ

อธิบายเพิมเติม 

 

- Power point 

- เอกสารประกอบ

คําสอน 

 

อ.ดร.กรรณิกา  

เสริมสุวิทยวงศ์ 
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สัปดาห์ที 

(วัน เดือน ปี) 

หัวข ้อ/รายละเอียด จํานวน 

ชั วโมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอน 

สือทีใช ้ ผู ้สอน 

8 

(19 ส.ค. 56) 

SDLครังที 3 3 -นิสิตศึกษาค้นคว้า

เพิมเติมด้วยตนเอง 

-สามารถปรึกษา

เพิมเติมกับอาจารย์

ผู ้สอนได้ 

  

9 

(26 ส.ค. 56) 

14. Replication & Transcription  

      & Translation 

3 - บอกวัตถุประสงค์

และเนื อหา 

- บรรยายตามเนื อหา 

- นิสิตซักถามและ

อธิบายเพิมเติม 

- Power point 

- เอกสารประกอบ

คําสอน 

 

รศ.ดร.วาสนา  

สุขุมศิริชาติ 

9 

(26 ส.ค. 56) 

15. Gene regulation &  

      Epigenesis 
2 - บอกวัตถุประสงค์

และเนื อหา 

- บรรยายตามเนื อหา 

- นิสิตซักถามและ

อธิบายเพิมเติม 

- Power point 

- เอกสารประกอบ

คําสอน 

 

อ.ดร.นุจรี  ตัญจพัฒน์กุล 

10  (2 ก.ย. 56) SECOND EXAMINATION 3    

10 

(2 ก.ย. 56) 

SDL ครังที 4 3 -นิสิตศึกษาค้นคว้า

เพิมเติมด้วยตนเอง 

-สามารถปรึกษา

เพิมเติมกับอาจารย์

ผู ้สอนได้ 

  

11 

(9 ก.ย. 56) 

16. Transportation across  

    membrane  and membrane  

      potential 

3 - บอกวัตถุประสงค์

และเนื อหา 

- บรรยายตามเนื อหา 

- นิสิตซักถามและ

อธิบายเพิมเติม 

- Power point 

- เอกสารประกอบ

คําสอน 

 

ผศ.ดร.รุ ้ งตะวัน สุภาพผล 

11 

(9 ก.ย. 56) 

17. Cell communication,  

      multicellularity &  Cell  

      signaling 

3 - บอกวัตถุประสงค์

และเนื อหา 

- บรรยายตามเนื อหา 

- นิสิตซักถามและ

อธิบายเพิมเติม 

- Power point 

- เอกสารประกอบ

คําสอน 

 

ผศ.ดร.รุ ้ งตะวัน สุภาพผล 

12 

(16 ก.ย. 56) 

18. Cell secretion 1.5 - บอกวัตถุประสงค์

และเนื อหา 

- บรรยายตามเนื อหา 

- นิสิตซักถามและ

อธิบายเพิมเติม 

- Power point 

- เอกสารประกอบ

คําสอน 

 

ศ.ดร.ปานสิริ  

พันธุ์สุวรรณ 

12 

(16 ก.ย. 56) 

19. Cell development and  

      regulation 
1.5 - บอกวัตถุประสงค์

และเนื อหา 

- บรรยายตามเนื อหา 

- นิสิตซักถามและ

อธิบายเพิมเติม 

- Power point 

- เอกสารประกอบ

คําสอน 

 

ศ.ดร.ปานสิริ  

พันธุ์สุวรรณ 

12 

(16 ก.ย. 56) 

20. Cell injury, repair and death 2 - บอกวัตถุประสงค์

และเนื อหา 

- บรรยายตามเนื อหา 

- นิสิตซักถามและ

อธิบายเพิมเติม 

 

- Power point 

- เอกสารประกอบ

คําสอน 

 

รศ.ดร.สมชาย  

สันติวัฒนกุล 
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สัปดาห์ที 

(วัน เดือน ปี) 

หัวข ้อ/รายละเอียด จํานวน 

ชั วโมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอน 

สือทีใช ้ ผู ้สอน 

13 

(23 ก.ย. 56) 

21. Immune response I 1.5 - บอกวัตถุประสงค์

และเนื อหา 

- บรรยายตามเนื อหา 

- นิสิตซักถามและ

อธิบายเพิมเติม 

- Power point 

- เอกสารประกอบ

คําสอน 

 

รศ.ดร.จันทนา  

เมฆสีประหลาด 

13 

(23 ก.ย. 56) 

22. Immune response II 1.5 - บอกวัตถุประสงค์

และเนื อหา 

- บรรยายตามเนื อหา 

- นิสิตซักถามและ

อธิบายเพิมเติม 

- Power point 

- เอกสารประกอบ

คําสอน 

 

รศ.ดร.ธีรพร ชินชัย 

13 

(23 ก.ย. 56) 

SDL ครังที 5 3 -นิสิตศึกษาค้นคว้า

เพิมเติมด้วยตนเอง 

-สามารถปรึกษา

เพิมเติมกับอาจารย์

ผู ้สอนได้ 

 Staff 

14 

(30 ก.ย. 56) 

FINAL EXAMINATION 3    
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แผนการสอนรายหัวข้อ 

 

หัวข้อ        Structure & function of cell components 

รายวิชา      Cell and Molecular Biology (MDG501)    

ชือผู ้สอน    รศ.ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์ 

ระยะเวลาในการสอน      2  ชัวโมง 

ว ัตถุประสงค ์    เมือนิสิตจบการศึกษาหัวข้อนี แล้วสามารถ 

1. อธิบายถึงโครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์  ผนังเซลล ์ นิวเคลียส และองค์ประกอบ 

(organelles) ต่างๆ ภายใน cytoplasm  ทังในระดับกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาและระดับกล้อง

จุลทรรศน์อิเล็กตรอน 

2. อธิบายถึงหน้าทีของเซลล ์ ผนังเซลล ์ นิวเคลียส และองค์ประกอบต่างๆ ของเซลล์ ทีสัมพันธ์

กับโครงสร้าง 

3. ประยุกต์ความรู ้ทีเกียวกับเซลล์ให้เข้าใจต่อเนืองไปถึงการประกอบกันเป็นเนื อเยือ อวัยวะ และ

ระบบของสิงมีชีวิตต่อไป  

4. ได้เรียนรู ้และพร้อมทังเสริมสร้างทักษะในการ วิเคราะห์ถึงความสําคัญของเซลล์  ทฤษฎีที

เกียวกับวิวัฒนาการของเซลล์   รวมทังการพัฒนาตนในการศึกษาค้นคว้านอกเวลา ทังในด้าน

การค้นคว้าวิชาการและการทํารายงานทางเซลล์และอณูชีววิทยา  

เนื อหาหัวข้อ 

              1.Basic components of cell 

- plasma membrane 

- nucleus 

- cytoplasm 

              2.Plasma membrane  

-   components of membrane 

            lipid: cholesterol, phospholipid, glycolipid 

            protein 

            carbohydrate 

-   fluid mosaic model 

3.Nucleus 

- nuclear membrane 

- cellular DNA and chromosome 

- nucleolus 

4.Cytoplasm 

- fluid matrix 

- cytoplasmic organelles 

- mitochondria 

- ribosome 
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- rough endoplasmic reticulum 

- smooth endoplasmic reticulum 

- Golgi apparatus 

- vesicles:  lysosome peroxisome 

- cell inclusions and storage products 

              lipofusin pigment 

              lipid vacuole 

              glycogen vacuole 

- cytoskeleton 

              functions 

              types of cytoskeleton ( microfilament, intermediate filament, microtubules) 

สือการสอน      1. Power point 

                         3. เอกสารประกอบการสอน 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้   รวม 2 ชัวโมง 

                         1. บทนําและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู ้                                5 นาท ี

                         2. สอนบรรยายเนื อหาหัวข้อต่าง  ๆ   110 นาท ี

                         3. ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นและซักถาม                               5  นาท ี

การวัดและประเมินผล 

                    สอบข้อเขียน 
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แผนการสอนรายหัวข้อ 

 

หัวข้อ        Cell cycle and cell division 

รายวิชา      Cell and Molecular Biology (MDG 501)    

ชือผู ้สอน    รศ.ดร.วิภาว ีอนุพันธ์พิศิษฐ์ 

ระยะเวลาในการสอน      2 ชัวโมง 

ว ัตถุประสงค ์    เมือนิสิตจบการศึกษาหัวข้อนี แล้วสามารถอธิบายถึง 

1. อธิบายขันตอนต่างๆ ของการแบ่งตัวของเซลล์และ cell cycle 

2. อธิบายความแตกต่างระหว่างการแบ่งเซลล์แบบ mitosis และ meiosis 

3. อธิบายกลไกการเกิด recombination และ genetic event ในการแบ่งเซลล ์

รวมทังผลทีเกิดขึน 

4.   อธิบายผลจากการแบ่งตัวของเซลล์ทีผิดปกต ิ

เนื อหาหัวข้อ 

1. Cell cycle of somatic cell 

2. Types of cell division 

- mitosis 

- meiosis 

3. Crossing over and recombination event 

4. Defects in cell division 

สือการสอน          1. Power point  

                         2. CD & Computer 

                         3. เอกสารประกอบการสอน 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ รวม 2 ชัวโมง 

                         1. บทนําและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู ้                                10  นาท ี

                         2. วงจรชีวิตของ somatic cell                                              30  นาท ี

                         3. ชนิดของการแบ่งเซลล์ และ cell cycle       50  นาท ี

                         4. ความผิดปกติในการแบ่งเซลล์                                           20  นาท ี

                         5. ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นและซักถาม                                10  นาท ี

 

การวัดและประเมินผล 

สอบข้อเขียน 
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แผนการสอนรายหัวข้อ 

 

หัวข้อ   Tissue Organization 

ผู ้สอน  ผศ.ดร.บุษบา ปันยารชุน 

เวลาในการสอน 2 ชัวโมง 

วัตถุประสงค์ เมือนิสิตจบการศึกษาหัวข้อนี สามารถ 

1. อธิบายองค์ประกอบของเนื อเยือพืนฐาน ทัง 4 ชนิด 

2. อธิบายการจัดเรียงตัวของเซลล์ เพือประกอบเป็นเนื อเยือและอวัยวะในระบบต่างๆ ทัวร่างกาย 

เนื อหา 

1. เนื อเยือพื นฐานทัง 4 ชนิด: เซลล์บุผิว, เนื อเยือเกียวพัน, เนื อเยือกล้ามเนือ และเนื อเยือ

ประสาท 

2. การจัดเรียงตัวของเซลล์ เป็นเนื อเยือและอวัยวะในระบบต่างๆ ทัวร่างกาย 

Level of organization: 

Molecule -----> organelle -----> cell -----> tissue -----> organ -----> system 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้รวม 2 ชัวโมง 

1. บอกวัตถุประสงค์ของการเรียนรู ้และบอกเนื อหา     10 นาท ี

2. สอนบรรยายหัวข้อต่างๆ       100 นาท ี

3. แสดงความคิดเห็นและซักถาม       10 นาท ี

รวม  120  นาท ี

สือการสอน 

1. Powerpoint 

2. เอกสารประกอบการสอน 

การประเมินผล       ข้อสอบอัตนัย 

เอกสารอ้างอิง 

1. Kierszenbaum AL. and Tres LL. (2012) : Histology and Cell Biology: An Introduction to 

Pathology. 3rd ed., Elsvier Saunders. 

2. Tate P. (2009) : Seeley’s Principle of Anatomy and Physiology. McGraw-Hill, International 

edition. 

3. Sherwood L. (2007) : Human Physiology from Cells to Systems. 6rd ed., Belmont: 

Wadsworth Publishing Company. 

4. Gartner L.P. and Hiatt J.L. (2001) : Color Textbook of Histology. Suanders Company. 

5. Young B. and Health J.W. (2000) : Wheater’s Functional Histology 4th ed. Churchill 

Livingstone. 

6. Berman I. (2000) : Color Atlas of Basic Histology. Prentice Hall International Inc. 
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แผนการสอนรายหัวข้อ 

 

หัวข้อ    คาร์โบไฮเดรท 

ชือผู ้สอน   รศ.ดร.โกสุม จันทร์ศิริ 

ระยะเวลาในการสอน  2 ชัวโมง 

ว ัตถุประสงค ์   เพือให้ทราบและเข้าใจถึงชนิด ประเภท และหน้าทีของคาร์โบไฮเดรท 

เนื อหาหัวข้อ 

 Types of carbohydrates; monosaccharides, oligosaccharides, 

polysaccharides 

 Properties of monosaccharides 

 Biological function of some important carbohydrates 

สือการสอน   Power point 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้

    1.   บอกวัตถุประสงค์ และบอกเนือหาทีจะบรรยาย     5   นาท ี

2. สอนบรรยายเนือหาตามหัวข้อต่าง  ๆ            100   นาท ี

3. นิสิตซักถาม                 15   นาท ี

วิธีการวัดผลและประเมินผล สอบข้อเขียน 
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แผนการสอนรายหัวข้อ 

 

หัวข้อ   Nucleic acids 

ชือผู ้สอน  อาจารย์ ดร.นุจรี ตัญจพัฒน์กุล 

ระยะเวลาในการสอน 2 ชัวโมง 

วัตถุประสงค ์ เพือให้นิสิตสามารถบอกถึง 

1. ชนิดและองค์ประกอบของกรดนิวคลีอิค 

2. โครงสร้างของกรดนิวคลีอิค 

3. ความสําคัญและหน้าทีของกรดนิวคลีอิค 

4. การฟอร์มโครงสร้างของโครโมโซม 

เนื อหาหัวข้อ 

  1.    Flow of genetic information 

2. Primary structure of nucleic acids 

3. Secondary structure of nucleic acids 

4. Tertiary structure of nucleic acids 

5. Nucleosomes structure 

6. Histones protein 

7. Chromosome structure 

8. Denature and renature of nucleic acids 

สือการสอน    1.   Power point 

2 .   เอกสารประกอบการสอน 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้  

1.   บอกวัตถุประสงค์ และบอกเนือหาทีจะบรรยาย             5   นาท ี

2. สอนบรรยายเนือหาตามหัวข้อต่าง  ๆ            100   นาท ี

3. นิสิตซักถาม                 15   นาท ี

การวัดและการประเมินผล 

  อัตนัย 
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แผนการสอนรายหัวข้อ 

 

หัวข้อ  Amino  acid and Protein 

ชือผู ้สอน อาจารย์ ดร.สิรินันท์ นิลวรางกูร 

ระยะเวลาในการสอน 2  ชัวโมง 

วัตถุประสงค ์ เพือให้นิสิตเข้าใจหรือสามารถอธิบาย 

1.  ชนิดของกรดอะมิโน 

2. โครงสร้างของกรดอะมิโน 

3. คุณสมบัติของกรดอะมิโน 

4. องค์ประกอบและโครงสร้างของโปรตีน 

5. โครงสร้างของโปรตีน 

6. คุณสมบัติและหน้าทีของโปรตีน 

เนื อหาหัวข้อ 

1. Amino  acids 

2. Structures  of  amino  acids 

3. Properties  of  amino  acids 

4. Classification  of  amino  acids 

5. Peptide  bond 

6. Structure  of  proteins 

7. Chemical  and  physical  properties  of  proteins 

8. Structure  and  function  relationship 

9. Purification  of  proteins 

สือการสอน 1.  Power  point 

2.  เอกสารการสอน 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ รวม  2  ชัวโมง 

  1.  บอกวัตถุประสงค์และเนื อหา     15 นาท ี

  2.  สอนบรรยายเนื อหาหัวข้อต่าง  ๆ    90 นาท ี

  3.  นิสิตแสดงความคิดเห็นและซักถาม    15 นาท ี

การวัดและประเมินผล 

  ข้อสอบอัตนัย 
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แผนการสอนรายหัวข้อ 

 

หวัข้อ   Enzymes 

ชือผู ้สอน  ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม 

ระยะเวลาทีสอน 2 ชัวโมง 

วัตถุประสงค ์  เพือให้นิสิตเข้าใจหรือสามารถอธิบาย 

1. ความหมายและการทํางานของเอนไซม ์

2. หน้าทีและความสําคัญของเอนไซม์ในสิงมีชีวิต 

3. ปัจจัยทีมีผลต่อการทํางานของเอนไซม์ 

4. จลนศาสตร์ของเอนไซม ์

5. ผลของตัวยับยังต่อการทํางานของเอนไซม ์

วิธีการสอน  บรรยาย 

สือการสอน  1. power point 

   2. เอกสารประกอบการสอน 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ รวม  2  ชัวโง 

  1.  บอกวัตถุประสงค์และเนื อหา       10 นาท ี

  2.  สอนบรรยายเนื อหาหัวข้อต่าง  ๆ    100 นาท ี

  3.  นิสิตแสดงความคิดเห็นและซักถาม      10 นาท ี

การประเมินผล  ข้อสอบอัตนัย 

เอกสารอ้างอิง 

1. Nelson DL., and Cox MM. Lehninger Principles of Biochemistry 3 ed. Worth Publishers. 

2000. 323-362.  

2. Devlin TM. Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations. Seventh edition. John Wileys 

and Sons. 2011.  
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แผนการสอนรายหัวข้อ 

 

หัวข้อ   Lipids 

ชือผู ้สอน  ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม 

ระยะเวลาในการสอน 2 ชัวโมง 

วัตถุประสงค ์  เพือให้นิสิตสามารถบอกถึง 

1. ชนิดของลิปิด 

2. โครงสร้างและหน้าทีของลิปิดชนิดต่าง  ๆ

3. ชนิดและหน้าทีของไลโปโปรตีน 

4. ลิปิดทีเป็นองค์ประกอบของเยือหุ้มเซลล ์

เนื อหาหัวข้อ   

1. Lipid classification 

2. Structure and functions of  

2.1 Fatty acid 

2.2 Triglyceride 

2.3 Phospholipid 

2.4 Sphingolipid 

2.5 Cholesterol 

2.6 Isoprenoid 

3. Lipoprotein classification 

4. Overview of membrane structure and functions. 

สือการสอน               1. power point 

2. เอกสารประกอบการสอน 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้   

   1. บอกวัตถุประสงค์ และบอกเนือหา      5    นาท ี

   2. สอนบรรยายเนื อหาหัวข้อต่าง  ๆ    100   นาท ี

   3. นิสิตซักถาม                   15   นาท ี

การวดัและประเมินผล    ข้อสอบแบบอัตนัย  

เอกสารอ้างอิง 

1. Nelson DL., and Cox MM. Lehninger Principles of Biochemistry 3 ed. Worth Publishers. 

2000. 323-362.  

2. Devlin TM. Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations. Seventh edition. John Wileys 

and Sons. 2011.  
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แผนการสอนรายหัวข้อ 

 

หัวข้อ   Carbohydrate metabolism 

ชือผู ้สอน  รองศาสตราจารย์  ดร.วาสนา  สุขุมศิริชาติ 

ระยะเวลาในการสอน 2 ชัวโมง 

วัตถุประสงค ์   เพือให้นิสิต 

1. มีความรู ้ความเข้าใจกระบวนการสร้างและการสลายอาหารคาร์โบไฮเดรต  

ตลอดจนการควบคุมกระบวนการต่าง  ๆ 

2. เพือให้ทราบถึงความผิดปกติหรือโรคต่าง ๆ  อันเนืองมาจากความบกพร่อง

ของเอนไซม์ทีเกียวข้องกับ carbohydrate metabolism 

เนื อหาหัวข้อ  1.   การย่อยและการดูดซึมคาร์โบไฮเดรต   

   2.   วิถี Glycolysis 

3. กระบวนการ Gluconeogenesis 

4. การสร้าง  การสลายไกลโคเจน  และการควบคุม 

5. วิถีเพ็นโตสฟอสเฟต  (Pentose  phosphate  pathway) 

6. เมตาบอลิสมของฟรุคโตส  กาแล็คโตส,  UDP-glucose  และอืน  ๆ  

7. Citric  acid  cycle  (TCA) 

8. Electron  transport  chain 

9. Oxidative  phosphorylation 

10. ATP  formation 

11. Shutter  system 

12. Clinical  correlation 

สือการสอน  1.  Power  point 

2. เอกสารการสอน 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้   

1.  บอกวัตถุประสงค์  และบอกเนื อหา   5 นาท ี

   2.  สอนบรรยายเนื อหาหัวข้อต่าง  ๆ            100 นาท ี

   3.  นิสิตซักถาม               15 นาท ี

การวัดและประเมินผล 

   ข้อสอบอัตนัย 
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แผนการสอนรายหัวข้อ 

 

หัวข้อ   Lipid  metabolism 

ชือผู ้สอน  อาจารย์ ดร.สิรินันท์ นิลวรางกูร 

ระยะเวลาในการสอน 2 ชัวโมง 

วัตถุประสงค ์  เพือให้นิสิตสามารถบอกถึง 

1. องค์ประกอบหลักทีมีความสําคัญต่อกระบวนการย่อยสลายและสร้างไขมัน

ชนิดต่าง  ๆ  ได้ 

2. ความผิดปกติทางด้านชีวเคมีของโรคทีเกียวข้องกับกระบวนการ   

      สร้างและสลายไขมันชนิดต่าง  ๆ   

เนื อหาหัวข้อ  1.   Digestion,  transportation  of  fatty  acid    

2.   Degradation  of  triacylglycerol 

3. Degradation  of  Phospholipid 

4. Catabolism  of  fatty  acids   

5. Energy  obtained  from  fatty  acid  oxidation 

6. Oxidation  of  odd – chin  fatty  acid 

7. Oxidation  of  umsaturated   fatty  acid 

8. Formation  of  ketone  bodies 

9. Biosynthesis  of  fatty  acids 

10. Synthesis  of  triglycerides 

11. Cholesterol 

12. Lipoprotein 

สือการสอน  1.  Power  point 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้

   1.  บอกวัตถุประสงค์  และเนื อหา   5 นาท ี

   2.  สอนบรรยายเนื อหาหัวข้อต่าง  ๆ            100 นาท ี

   3.  นิสิตซักถาม               15 นาท ี

การวัดและประเมินผล 

   ข้อสอบอัตนัย 
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แผนการสอนรายหัวข้อ 

 

หัวข้อ    Nucleic acid metabolism 

ชือผู ้สอน   รศ.ดร.โกสุม จันทร์ศิริ 

ระยะเวลาในการสอน  2 ชัวโมง 

ว ัตถุประสงค ์   เพือให้ทราบและเข้าใจถึงการทํางานของ Nucleotide metabolism 

เนื อหาหัวข้อ 

 Purine metabolism 

- De novo biosynthesis 

- Salvage pathway 

- Clinical disorder 

 Pyrimidine metabolism 

- De novo biosynthesis 

- Salvage pathway 

- Clinical disorder 

วิธีการสอน   บรรยาย 

สือการสอน   Power point 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้

    1.  บอกวัตถุประสงค์  และบอกเนื อหา    5 นาท ี

    2.  สอนบรรยายเนื อหาหัวข้อต่าง  ๆ              100 นาท ี

    3.  นิสิตซักถาม     15 นาท ี

วิธีการวัดผลและประเมินผล สอบข้อเขียน 
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แผนการสอนรายหัวข้อ 

 

หัวข้อ   Amino acid metabolism 

ชือผู ้สอน  รองศาสตราจารย์  ดร.วาสนา  สุขุมศิริชาติ 

ระยะเวลาในการสอน 2 ชัวโมง 

วัตถุประสงค ์   เพือให้นิสิตมีความรู ้และสามารถอธิบาย 

1. กระบวนการสร้าง  และการสลายกรดอะมิโน 

2. โคเอนไซม์และวิตามินทีเกียวข้อง 

3. สารทีสร้างมาจากกรดอะมิโน 

4. ความผิดปกตหิรือโรคต่าง ๆ  ทีเกียวข้องกับ amino acid metabolism 

เนื อหาหัวข้อ  1.    Digestion  and absorption  of  amino  acid   

2. Coenzyme  in  amino  acid  metabolism 

3. Urea  cycle and inherited  defect  of  urea  cycle 

4. Amino  acid  anabolism and catabolism 

5. Coenzymes and vitamins 

6. Clinical  disorder  in  amino  acid  metabolism; PKU, Albinism, 

MSUD, Cystinuria, Akaptonuria 

7. Synthesis  of  biogenic  amines eg.  heme,  catecholamine, serotonin, 

melanin, GABA etc. 

สือการสอน  1.  Power  point 

   2.  เอกสารการสอน 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้

   1.  บอกวัตถุประสงค์  และบอกเนื อหา   5 นาท ี

   2.  สอนบรรยายเนื อหาหัวข้อต่าง  ๆ               100 นาท ี

   3.  นิสิตซักถาม      15 นาท ี

การวัดและประเมินผล 

   ข้อสอบอัตนัย 
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แผนการสอนรายหัวข้อ 
 

หัวข้อ  Metabolic  Interrelationship 

ชือผู ้สอน อาจารย์ ดร.กรรณิกา  เสริมสุวิทยวงศ์ 

ระยะเวลาในการสอน 2  ชัวโมง 

วัตถุประสงค ์ เพือให้นิสิตสามารถ 

1. อธิบายปฏิสัมพันธ์ระหว่างเมทาบอลิสมหลักทีสําคัญได้ 

2. อธิบายเกียวกับกลไกทีควบคุมปฏิสัมพันธ์ระหว่างเมทาบอลิสมนัน ๆ  ได้ 

3. อธิบายการเปลียนแปลงของเมทาบอลิสมในสภาวะต่าง ๆ  ตลอดจนภาวะทีเป็นโรค

โดยประยุกต์ใช้ความรู ้ทีได้รับจากเรืองน ี

เนื อหาหัวข้อ 

1. Review  of  main  metabolic  pathways 

2. Metabolic  interrelationship  in  well-fed  state 

3. Molecular  regulation  of  metabolic  interrelationship 

4. Metabolic  interrelationship  in  various physiological  conditions (e.g. fasting  

state,  exercise,  pregnancy-lactation) 

5. Metabolic interrelationship  in  disease conditions 

6. Therapeutic  application  of  metabolic  interrelationship 

สือการสอน 1.  Power  point 

2. เอกสารประกอบการสอน 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้   รวม  2  ชัวโมง 

  1.  บอกวัตถุประสงค์  และบอกเนื อหา      5 นาท ี

  2.  สอนบรรยายเนื อหาหัวข้อต่าง ๆ  (รวมพัก 10 นาท)ี           105 นาท ี

  3.  นิสิตซักถาม       10 นาท ี

การวัดและประเมินผล 

   ข้อสอบอัตนัย 
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แผนการสอนรายหัวข้อ 

 

หัวข้อ   Replication 

ชือผู ้สอน  รองศาสตราจารย์  ดร.วาสนา  สุขุมศิริชาติ 

ระยะเวลาในการสอน 1  ชัวโมง 

วัตถุประสงค ์   เพือให้นิสิตมีความรู ้ความเข้าใจและสามารถอธิบาย 

1. กระบวนการลอกแบบ DNA ในโปรคาริโอตและยูคาริโอต 

2. เอนไซม์ทีเกียวข้องในการลอกแบบ DNA 

เนื อหาหัวข้อ   

  กระบวนการลอกแบบ DNA ในโปรคาริโอตและยูคาริโอต 

- Cell cycle 

- Origin of replication 

- Initiation 

- Elongation 

- Termination 

สือการสอน  1.  Power  point 

   2.  เอกสารการสอน 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้

   1.  บอกวัตถุประสงค์  และบอกเนื อหา   5 นาท ี

   2.  สอนบรรยายเนื อหาหัวข้อต่าง  ๆ               45 นาท ี

   3.  นิสิตซักถาม      10 นาท ี

การวัดและประเมินผล 

   ข้อสอบอัตนัย 
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แผนการสอนรายหวัข้อ 

 

หัวข้อ   Transcription 

ชือผู ้สอน  รองศาสตราจารย์  ดร.วาสนา  สุขุมศิริชาติ 

ระยะเวลาในการสอน 1 ชัวโมง 

วัตถุประสงค ์   เพือให้นิสิตเข้าใจและสามารถอธิบาย 

1. กระบวนการสร้าง mRNA 

2. เอนไซม์ทีเกียวข้องในกระบวนการถอดรหัสดีเอ็นเอ (Transcription) 

3. Post-transcription processes 

4. สารทียับยังกระบวนการถอดรหัสดีเอ็นเอ 

เนื อหา           1.   Transcription in E. coli 

3. Transcription in Eukaryotic cell 

4. Post-transcriptional processes   

5. Inhibitor of transcription 

สือการสอน  1.  Power  point 

   2.  เอกสารการสอน 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้

   1.  บอกวัตถุประสงค์  และบอกเนื อหา   5 นาท ี

   2.  สอนบรรยายเนื อหาหัวข้อต่าง  ๆ               45 นาท ี

   3.  นิสิตซักถาม      10 นาท ี

การวัดและประเมินผล 

   ข้อสอบอัตนัย 
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แผนการสอนรายหัวข้อ 

 

หัวข้อ   Translation 

ชือผู ้สอน  รองศาสตราจารย์  ดร.วาสนา  สุขุมศิริชาติ 

ระยะเวลาในการสอน 1 ชัวโมง 

วัตถุประสงค ์   เพือให้นิสิตเข้าใจและสามารถอธิบาย 

1. กระบวนการสร้างโปรตีน  

2. กระบวนการปรับแต่งโปรตีน (Protein modification) 

3. ยาปฎิชีวนะทีสามารถยับยังการสร้างโปรตีน 

เนื อหาหัวข้อ  1.  Translation in prokaryotic and eukaryotic cells 

- Initiation 

- Elogation 

- Termination 

2.  Role of tRNA and ribosome in protein synthesis 

3.  Post translation 

4.  Inhibitors of translation 

สือการสอน  1.  Power  point 

   2.  เอกสารการสอน 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้

   1.  บอกวัตถุประสงค์  และบอกเนื อหา   5 นาท ี

   2.  สอนบรรยายเนื อหาหัวข้อต่าง  ๆ               45 นาท ี

   3.  นิสิตซักถาม      10 นาท ี

การวัดและประเมินผล 

   ข้อสอบอัตนัย 
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แผนการสอนรายหัวข้อ 

 

หัวข้อ   Gene regulation 

ชือผู ้สอน  อาจารย์ ดร.นุจรี ตัญจพัฒน์กุล 

ระยะเวลาในการสอน 2 ชัวโมง 

วัตถุประสงค ์   เพือให้นิสิต  สามารถบอกถึง 

1. หลักการของ  gene  regulation 

2. Regulation  of  gene  expression  in  prokaryotes and eukaryotes 

3. ความหมายของ epigenetic 

4. ผลของ epigenetic ทีมีต่อการแสดงออกของยีน 

เนื อหาหัวข้อ  1.    Principle  of  gene  regulation 

   2.    Structure  of  the  operon 

5. Negative  regulation  of  lactose  operon   

6. Positive  regulation  of  lactose  operon 

7. The  Tryptophan  operon   

8.   ความหมายของ epigenetic 

9.   ชนิดและกลไกการเกิดของ epigenetic ในแบบต่างๆ 

10.  บทบาทของ epigenetic ต่อการแสดงออกของยีน 

11.  ผลของ epigenetic ทีก่อให้เกิดโรคทีสําคัญ  ๆ

สือการสอน  1.  Power  point 

2.  เอกสารประกอบคําบรรยาย 

3.  สือภาพเคลือนไหว (Animation) 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้

   1.  บอกวัตถุประสงค์ของเนือหา    5 นาท ี

   2.  สอนบรรยายเนื อหาหัวข้อต่าง  ๆ             100 นาท ี

   3.  นิสิตซักถาม                15  นาท ี

การวัดและประเมินผล 

   ข้อสอบอัตนัย 
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แผนการสอนรายหัวข้อ 

 

หัวข้อ   Membrane physiology (membrane transport & membrane potential) 

ชือผู ้สอน  ผศ.ดร.รุง้ตะวัน  สุภาพผล 

ระยะเวลาในการสอน  3 ชัวโมง 

ว ัตถุประสงค ์  เมือสิ นสุดการเรียนการสอนนิสิตฯ  

1.  ทราบองค์ประกอบทีสําคัญของเยือหุ้มเซลล์ 

2. ทราบหน้าทีหลักของเยือหุ ้มเซลล ์

3.  อธิบายลักษณะของโปรตีนในเยือเซลล์ทีเกียวข้องกับการขนส่งสารผ่านเยือเซลล์ 

4. เข้าใจหลักการและสามารถอธิบายกลไกการขนส่งสารชนิดต่าง ๆ ผ่านเข้า-ออกเยือ

หุ ้มเซลล์ 

5.  อธิบายปรากฎการณ์ทางไฟฟ้าในการเกิด membrane potential ได้ 

6. ทราบคุณประโยชน์ของ resting membrane potential 

เนื อหาหัวข้อ 

 Membrane transport 

 1. membrane function 

 2. membrane transport protein 

  2.1 carrier protein 

  2.2 channel protein 

 3. diffusion 

  3.1 simple diffusion (non-ionic diffusion) 

  3.2 osmosis 

  3.3 filtration 

  3.4 solvent drag 

  3.5 pore diffusion 

  3.6 facilitated diffusion 

 4. active transport 

  4.1 primary active transport 

  4.2 secondary active transport 

 5. exocytosis 

  5.1 constitutive pathway 

  5.2 non-constitutive pathway 

 6. endocytosis 

  6.1 phagocytosis 

  6.2 pinocytosis 

  6.3 receptor-mediated endocytosis 

 Membrane potential 
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 1. membrane potential 

 2. diffusion potential 

 3. electrogenic potential 

 4. Gibbs – Donnan equilibrium 

 5. resting membrane potential 

 6. membrane potential recording 

  6.1 intracellular recording 

  6.2 extracellular recording 

สือการสอน  

1. power point slides  

2. และเอกสารประกอบการบรรยาย 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้

 1. บรรยายประกอบ power point slides   170  นาท ี

2. ซักถามในห้องเรียน       10  นาท ี

การประเมินผล  

 สอบข้อเขียนแบบอัตนัย เพือประเมินความเข้าใจ 

เอกสารอ้างอิง 

1. Ganong WF,  “Review of Medical Physiology”  Twenty-second edition, Appleton &  

    Lange, Prentice-Hall International, Stamford, 2005. 

2. Guyton AC and Hall JE,  “Textbook of Medical Physiology”  Eleventh edition,  

    Saunders, Pennsylvania, 2005. 

3. Berne RM and Levy MN.  Physiology.  Fifth edition,  Missouri, Mosby Year Book. 

2004. 

4. Bercker WM, Reece JB, Poenie MF.  The world of the Cell.  Fourth edition, Califormia,  

    The Benjamin/Cummings Publishing Company, 2000. 
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แผนการสอนรายหัวข้อ 

 

หัวข้อเรือง  Cell communication & signaling, Multicellularity  

ผู ้สอน   ผศ.ดร. รุ ้งตะวัน สุภาพผล 

ระยะเวลาในการสอน 3 ชัวโมง 

วัตถุประสงค ์เมือสิ นสุดการเรียนการสอนนิสิตฯ 

1. อธิบายโครงสร้างของเซลล์ทีเอื ออํานวยต่อการสือสารระหว่างเซลล ์

2. อธิบายสารสือตัวทีหนึงทีใช้ในการติดต่อระหว่างเซลล ์

3. บอกลักษณะของตัวรับทอียู่ภายในเซลล์และอยู่บนเยือหุ้มเซลล ์

4. อธิบายกลไกการสือสารทีเกิดขึ นภายในเซลล์ 

5. อธิบายกระบวนการและกลไกการอยู่ร่วมกันของเซลล ์

การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้

- บรรยายประกอบ power point slides 170 นาท ี

- ซักถามในห้องเรียน 10 นาท ี

สือและอุปกรณ์ทีใช ้ในการสอน power point slides และเอกสารประกอบการบรรยาย 

การประเมินผล - สอบข้อเขียนแบบอัตนัย เพือประเมินความเข้าใจ 

หัวข้อย่อยของเนื อหา 

1. intercellular junction 

2. intercellular communication 

2.1 neural communication 

2.2 endocrine communication 

2.3 paracrine communication 

2.4 autocrine communication 

2.5 others 

3. mechanism of communication 

3.1 first messenger 

3.2 membrane receptor 

3.3 second messenger 

3.4 intracellular receptor 

4. second messenger 

4.1 calcium ion 

4.2 inositol triphosphate & diacylglycerol 

4.3 cyclic adenosine monophosphate 

4.4 cyclic guanosine monophosphate 

4.5 arachidonic acid and metabolites 

4.6 lipid second messenger 

5. intracellular signaling 
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5.1 Jak-Stat system 

5.2 MAP kinase system 

6. multicellularity 

6.1 basement membrane 

6.2 extracellular matrix content (ground substances & fibers) 

6.3 extracellular matrix metabolism (metalloproteinases & serine protease) 

6.4 occluding, anchoring & communicating junction 

6.5 cell adhesion molecules (CAMs) 

เอกสารอ้างอิง 

1. Ganong WF, “Review of Medical Physiology” Twenty-third edition, Appleton & 

    Lange, Prentice-Hall International, Stamford, 2010. 

2. Guyton AC and Hall JE, “Textbook of Medical Physiology” Eleventh edition, 

    Saunders, Pennsylvania, 2005. 

3. Berne RM and Levy MN. “Physiology” Sixth edition, Missouri, Mosby Year Book. 

    2010. 

4. Becker WM, Reece JB, Poenie MF. “The world of the Cell” Fourth edition, 

    Califormia, The Benjamin/Cummings Publishing Company, 2000. 

5. Boron WF and Boulpaep EL. “Medical Physiology ; A Cellular and Molecular 

    Approach” Saunders 2009. 
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แผนการสอนรายหัวข้อ 

 

หัวข้อ   Cell secretion 

ชือผู ้สอน  ศาสตราจารย์ ดร. ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ  
ระยะเวลาในการสอน 1.5 ชัวโมง 

วัตถุประสงค ์ เพือให้นิสิตสามารถบอกถึง      

1. ขบวนการสร้างสารทีหลังออกจากเซลล ์

2. ชนิดของโปรตีนทีสร้างภายในเซลล ์

3. ขบวนการต่าง ๆ ทีเกิดขึ นเพือท ําให้สารหลังออกจากเซลล์ 

เนื อหาหัวข้อ 

1. Biosynthesis pathway 

2. Different kinds of protein synthesized from ribosome 

3. Synthesis of protein on membrane bound ribosome  

4. Glycosylation of protein 
5. Types of vesicle transport and function 

6. Protein sorting  

7. Targeting vesicles to a particular  compartment 

สือการสอน 
    power point 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้

    1. บอกวัตถุประสงค์ และบอกเนื อหา    5 นาท ี

    2. สอนบรรยายเนื อหาหัวข้อต่าง  ๆ   80 นาท ี

    3. นิสิตซักถาม       5 นาท ี

การวัดและประเมินผล 

       อัตนัย 
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แผนการสอนรายหัวข้อ 

 

หัวข้อ  Cell development and control 

ชือผู ้สอน ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ  
ระยะเวลาในการสอน 1.5 ชัวโมง 

ว ัตถุประสงค ์ เพือให้นิสิตสามารถบอกถึง      

  1.  อธิบายถึงขบวนการณต่์างๆ ทีท ําให้เกิดการเจริญและพัฒนาของเอมบริโอ 

  2.  อธิบายถึงการควบคุมการแสดงของยีนทีเกียวข้องกับการเจริญและพัฒนา    

                            ของเอมบริโอ 

เนื อหาหัวข้อ 

 1. Cell developmental processes 

-  differentiation, morphogenesis, induction, determination etc. 

 2. Gene control in development 
   -  transcription factors. homeotic gene 

 

สือการสอน 
    - power point 

 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้

    1. บอกวัตถุประสงค์ และบอกเนื อหา     5 นาท ี

    2. สอนบรรยายเนื อหาหัวข้อต่าง  ๆ   80 นาท ี

    3. นิสิตซกัถาม       5 นาท ี

 

การวัดและประเมินผล 

       อัตนัย 

 

 

 

แผนการสอนรายหัวข้อ 

 

หัวข้อ      Cell injury, repair, and death 

ชือผู ้สอน      รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล 

ระยะเวลาในการสอน 2 ชัวโมง 

ว ัตถุประสงค ์  เมือนิสิตเรียนจบหัวข้อดังกล่าวจะสามารถ 
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1. อธิบายการเกิด cell injury ได้ 

2. อธิบายความแตกต่างระหว่าง reversible และ irreversible injury ได้ 

3. อธิบายลักษณะการปรับตัวต่างๆ ของเซลล์ต่อ injury 

4. อธิบายพยาธิสภาพของ injury ต่างๆ ได้ 

5. อธิบายความแตกต่างระหว่าง apotosis และ necrosis ได้ 

6. อธิบายคําจํากัดความและสาเหตุของการเกิด inflammation ได้ 

7. อธิบายการเกิด exudates ได้ 

8. อธิบาย phase ของการเกิด inflammation ได้ 

9. อธิบายสารเคมีและเซลล์ต่างๆ ภายในร่างกายทีเกียวข้องกับการเกิด inflammation 

10. อธิบายความแตกต่างระหว่าง acute และ chronic inflammation ได้ 

11. อธิบายการเกิด abscess และ ulcer ได้ 

12. อธิบายคําจัดความของ healing, regeneration และ fibrosis ได้ 

13. อธิบายความเกียวข้องระหว่าง extracellular matrix กับการ repair ได้ 

14. อธิบายองค์ประกอบและการเกิด wound healing ได้ 

15. อธิบายการเกิด keloid ได้ 

เนื อหารายวิชา 

1. Cell injury 

2. Cell repair 

3. Cell death 

การจัดประสบการณก์ารเรียนรู ้

    1. บอกวัตถุประสงค์ และบอกเนื อหา       5 นาท ี

    2. สอนบรรยายเนื อหาหัวข้อต่าง  ๆ   105 นาท ี

    3. นิสิตซักถาม       10 นาท ี

วิธีการสอน   บรรยายเนื อหาจาก powerpoint 

สือและอุปกรณ์ทีใช ้ในการสอน   

computer, powerpoint 

 

วิธีการวัดผลประเมินผล  

ข้อสอบแบบอัตนัย 

เอกสารอ้างอิง  

1. Cotran RS., et al. Robbins Pathologic Basic of Disease, 6th ed. Philadelphia, 

WB. Saunders. CD, 1999. 

2. Damjanov I, Linder J. Anderson’s Pathology, 10thed. Mosby-year Book Inc., 

1996. 

3. Chandrasoma P, Taylor CR. Concise Pathology ,  2nd ed. Prentice-Hall 

International Inc., 1994. 
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แผนการสอนรายหัวข้อ 

หัวข้อ   Cellular immune response I 

ชือผู ้สอน   รศ.ดร.จันทนา  เมฆสีประหลาด 

ระยะเวลาในการสอน 1.5  ชัวโมง 

วัตถุประสงค ์ เพือให้นิสิตสามารถอธิบายถึง 

        1. ปัจจัยทีมีผลต่อการทํางานของระบบภูมิคุ ้มกัน 

            2.  เซลล์และอวัยวะทีเกียวข้องกับการทํางานของระบบภูมิคุ ้มกัน 

            3.  หน้าที คุณสมบัติและรูปแบบ ของการตอบสนองทางภูมิคุ ้มกัน 

        4.  การทํางานของเซลล์และโมเลกุลทีรับผิดชอบในการตอบสนองทางภูมิคุ ้มกัน  

                 แบบไม่จําเพาะ 

            5.  การตอบสนองทางภูมิคุ ้มกันแบบจําเพาะในรูปแบบของ humoral immune response 

 เนื อหา                       

   1.   Introduction to Immunology 

             2.  Cells & organs of the immune system 

             3.  Nonspecific immune response 

             4.  Specific immune response (Humoral-mediated immune response) 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้

 1. บอกวัตถุประสงค์และเนื อหา      5 นาท ี

 2. สอนบรรยายเนือหาหัวข้อต่าง  ๆ             80  นาท ี

 3. นิสิตซักถาม                  5 นาท ี

 

สือและอุปกรณ์ทีใช้ในการสอน  

 1. Power point slides  

 2. เอกสารประกอบการสอน 

การวัดผล  ข้อสอบอัตนัย 

เอกสารอ้างอิง 

 1. ไหม รัตนวรารักษ์. วิทยาภูมิคุ ้มกันพื นฐานและคลินิก. พิมพ์ครังที 1 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์  

                  มหาวิทยาลัย. 2543 

 2. สุทธิพันธ์  สาระสมบัติ. อิมมูโนวิทยา. พิมพ์ครังที 4  บริษัท พีพีเอส ซายน์เทคนิคัล จํากัด.  

                   2543. 

 3. Goldsby RA, Kindt TJ, and Osborne BA, Kuby - Immunology 4th edition. WH   

                   Freeman and Company, New York 2000. 

          4. Abbas AK, Lichtman AH, Pillai S. Cellular and Molecular Immunology. 7th ed.   

                   Saunders/Elsevier. 2012. 
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แผนการสอนรายหัวข้อ 

หัวข้อ   Immune response II 

ชือผู ้สอน   รศ.ดร.ธีรพร  ชินชัย 

ระยะเวลาในการสอน 1.5 ชัวโมง 

วัตถุประสงค ์ เมือสิ นสุดการเรยีนการสอนนิสิตฯ สามารถอธิบายถึง 

1.  พัฒนาการของ T lymphocyte  

2.  การตอบสนองทางภูมิคุ ้มกันด้านเซลล์เบื องต้น 

สือและอุปกรณ์ทีใช ้ในการสอน     1.  power point slide  

    2. LCD และคอมพิวเตอร ์

    3. เอกสารประกอบการสอน 

การประเมินผล - สอบภาคบรรยายเป็นข้อสอบแบบอัตนัย   

ประสบการณ์การเรียนรู ้

1.  การฟังบรรยายในห้องบรรยาย 

2. อ่านเอกสารประกอบการสอน 

                            3. ค้นคว้าจากตําราทีเกียวข้อง 

หัวข้อย่อยของเนื อหา 

1.  ความสําคัญของยีนในกลุ่ม MHC 

2.  พัฒนาการของ T lymphocyte 

2.  การตอบสนองทางภูมิคุ ้มกันด้านเซลล์ 

3.  ประเภทของ T cells และหน้าทีของเซลล์แต่ละชนิด 
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6.  Abbas AK, Lichtman AH, Pillai S. Cellular and Molecular Immunology. 7th ed. 
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3. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 การประเมิน   100 % 

สอบบรรยาย  100 % 

- สอบครังที 1    35 % 

- สอบครังที 2    35 % 

- สอบ Final    30 % 

 

หมวดที 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลัก 

- เอกสารคําสอน และเอกสารคําบรรยายของอาจารย์ผู ้สอนแต่ละท่าน 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

1. Abbas A.K., Lichtman A.H., Pilai S. (2007) Cellular and molecular immunology. 6th Ed. 

Suanders, Chaina. 

2. Cooper, Geoffrey M. (2000) The cell : A molecular approach. 2nd Ed. ASM Press, 

Washington, D.C. 

3. Gartner, Leslie P., Hiatt, James L. and Strum, Judy M. (1998) Cell biology and histology. 

3rd Ed. Williams & Wilkin, Baltimore. 

4. Hutchison, Christopher and Glover, David M. (1995) Cell cycle control. IRL Press, 

Oxford. 

5. Karp, Gerald (2002) Cell and molecular biology : concepts and experiments. 3rd Ed. J. 

Wiley, New York. 

6. Devlin TM (2011) Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations. 7th Ed. John 

Wiley& Sons, New York. 

7. Pollard, Thomas D. and Earnshaw, William C. (2002) Cell biology. Saunsers, London. 

8. Sadava, David E. (1993) Cell biology : organelle structure and function. Jones and 

Bartlett, Boston. 

9. Sperelakis, Nicholas (1998) Cell physiology source book. 2nd Ed. Academic Pres, San 

Diego. 

10. Wolfe, Stephen L. (1995) An introduction to cell and molecular biology. Wadsworth Pub. 

Co., Belmont. 

 

 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

ดูข้อมูลจากข้อ 2 และข้อมูลแนะนําเพิมเติมจากอาจารย์ผู ้สอน 
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หมวดที 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

      ให้นิสิตประเมินรายวิชาโดยแบบประเมิน พร้อมทังเปิดโอกาสให้นิสิตเขียนข้อเสนอแนะได้เต็มที

โดยทีนิสิตไม่ต้องใส่ชือ  

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- มกีารประเมินการสอนของอาจารย์ผู ้สอนทุกท่าน 

- เปิดโอกาสให้อาจารย์ท่านอืนและผู ้สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์บรรยากาศการเรียนการ 

   สอนในห้องเรียน   

    - ผลการสอบของนิสิต  
 
3. การปรับปรุงการสอน 

    - มีการนําผลการประเมิน ข้อเสนอแนะจากนิสิต และผลจากการประเมนิรายวิชาจากปีการศึกษาทีผ่าน 

       มาพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดให้เหมาะสมมากขึ น 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ของน ักศึกษาในรายวิชา 

- พิจารณากลันกรองทบทวนข้อสอบ ระหว่างประธานรายวิชาและผู ้สอนในแต่ละหัวข้อ ในกรณีท ี
   ข้อสอบไม่ชัดเจน 

- ทบทวนการตัดเกรดโดยคณะกรรมการบริหารของคณะ 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

-ผู้สอนมีการปรับปรุงสือการเรียนการสอน และเนื อหาใหม่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 


